Universidade de Évora
Edital
Abertura do Curso Preparatório
Matemática para o Ingresso na Universidade
Ano Letivo 2018/2019

1. O Curso é promovido por:
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia

2. Coordenador(a):
Marı́lia da Conceição Valente Oliveira Pires (marilia@uevora.pt)

3. Apresentação do Curso:
A Matemática é uma disciplina fundamental para a maioria dos cursos superiores. Muitos cursos
universitários exigem provas de ingresso em Matemática. Muito mais incluem disciplinas de Matemática
nos seus planos curriculares. Sendo de tão grande importância apresenta, no entanto, elevadas taxas de
insucesso. Uma das causas para o insucesso prende-se com a não existência de pontes entre o Ensino
Secundário e a Universidade, que não sejam os próprios exames de admissão. Estes acabam por ser o
único elo que liga o estudante do 12º ano ao estudante do Ensino Superior. Foi com o objectivo de
alargar essa ponte que se criou o Curso Preparatório de Matemática para o ingresso na Universidade.
Este Curso é uma iniciativa do Departamento de Matemática da Escola das Ciências e Tecnologia que
funciona desde 2006.

4. Objectivos:
- ajudar o aluno a consolidar e reforçar os seus conhecimentos de Matemática no final do Ensino
Secundário e a preparar-se para os exames de admissão ao Ensino Superior;
- dar-lhe uma cultura matemática e o conhecimento de alguns tópicos de Matemática de nı́vel superior
que o coloque numa posição vantajosa para a realização das disciplinas de Matemática na Universidade;
- permitir-lhe contactar com a comunidade universitária e cientı́fica.

5. Condições de Acesso e Ingresso:
i Condições especı́ficas de ingresso no curso
Alunos do Ensino Secundário que queiram ingressar no Ensino Superior através do Concurso Nacional de Acesso em cursos que exijam a disciplina de Matemática;
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Alunos que pretendam ingressar no Ensino Superior através do concurso especial de acesso para
maiores de 23 anos em cursos que exijam a disciplina de Matemática;
Alunos que pretendam ingressar no Ensino Superior através do concurso especial para estudantes internacionais em cursos que exijam a disciplina de Matemática;
Alunos da Universidade que frequentem cursos que exijam a disciplina de Matemática e que necessitam de melhorar a sua preparação nesta área;
Outros alunos interessados em aprofundar conhecimentos na área de Matemática.

6. N.º de vagas: 20
Critério a utilizar caso o número de inscrições exceda o número de vagas:
Ordem de inscrição.

7. N.º mı́nimo de matriculados necessários para funcionamento: 10
8. Propina do curso: 150.00 e
9. Organização/duração:
a. Duração do curso: 1 semestres
b. Nº ECTS para obtenção do tı́tulo: 2

10. Regime de Leccionação: Presencial
11. Regime de Funcionamento: Misto
12. Horário de Funcionamento
18h - 20h
duas vezes por semana

13. Data de inı́cio do curso: 21 de janeiro de 2019
 Candidaturas: 8 de janeiro de 2019 a 15 de janeiro de 2019
 Divulgação de Resultados: até 17 de janeiro de 2019
 Matrı́culas: 18 de janeiro de 2019 a 25 de janeiro de 2019

8 de janeiro de 2019
A Reitora

Ana Costa Freitas
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